TECHNISCHE FICHE

FLEXIBELE, DUBBELZIJDIG KLEVENDE BUTYLRUBBER OP ROL
Directe hechting, ook op moeilijke materialen.
Voor verlijmen en afdichten.
Goed kneedbaar en blijvend flexibel.
Zowel voor permanente als voor tijdelijke bevestigingen.

Product [BSL]

Technische Eigenschappen

Karakteristieken
Butaseal Zwart:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dikte: 1,5 mm.
Breedte: 15 mm.
Lengte/rol: 25 m .
180° pelkracht: 20 N/cm.
180° pelkracht op beton (bij +5°C): 17 N/cm.
Probe Tack: 8 N.
Aanbrengtemperatuur: tussen 0°C en +40°C.
Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot en met
+90°C.

Butaseal Grijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dikte: 1 mm.
Breedte: 25 mm.
Lengte/rol: 35 m.
Massa/m²: 1600g/m².
Treksterkte 100mm/min.: 0.19 Mpa.
Scheursterkte 10mm/min.: 0.026 Mpa.
Vloei bij 70°C: 0%.
Aanbrengtemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot +80°C.

Houdbaarheid:
vorstvrij.
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• Butaseal is een tweezijdige lijm- en afdichtingsband op rol.
• Is door zijn unieke samenstelling op basis van gemodificeerde
butyleenrubbers blijvend flexibel en hardt niet uit.
• Butaseal heeft een zeer hoge onmiddellijke kleefkracht, zelfs op
moeilijk te verlijmen materialen.
• Past zich perfect aan iedere ondergrond aan.
Toepassingen
• flexibele verlijmingen - tijdelijk of permanent - ook op moeilijke
materialen.
• voor onmiddellijke hechting bij verlijming met Seal & Bond MS60.
• voorkomt galvanische werking van metaalconstructies.
• verlijmen van kunststoffolie (PE), in deuren en daken.
• afdichting van carrosserie onderdelen, kabeldoorgangen,
achterlichten en schuifdaken.
• elimineert trillingen en vibraties.
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Verpakking
Butaseal zwart - rol 15mm / 25m

551158000
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Tapes

Butaseal

Butaseal grijs - rol 25mm / 35m

552258000

• Aanbrengen op droge en zuivere oppervlakken, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
• Beschermpapier verwijderen, aanbrengen en krachtig aandrukken.
Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
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